
 

 
 
 

  

Voor Abemec Ermelo zijn wij op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde: 

Ervaren Monteur (Krone) 
Gaat jouw bloed sneller stromen van landbouwmachines? Vind je het gaaf om te sleutelen aan hoogwaardige 

landbouwmachines, zodat de klant een zo hoog mogelijk rendement uit zijn machines haalt? Ben ji j toe aan de 

volgende stap en wil je specialist worden op o.a. Krone gebied? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Hoe krijg je dat als Ervaren Monteur (Krone) voor elkaar? 

Je werkt op de vestiging en op locatie bij de klant. Je werkt aan hoogwaardige landbouwmachines  en tractoren, 
waar je voorkomende onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uitvoert aan mechanische-, elektronische- en 

hydraulische systemen. Jouw inzet is mede bepalend voor de veiligheid en het ongestoord rijden van het 
machinepark van onze klanten. 
 

De vestiging Ermelo is voor onze regio midden Nederland de Key-vestiging voor Krone. Als Krone specialist ga je 
deel uitmaken van het Abemec Krone BIG team. Binnen dit team ben je de Technisch Specialist voor onze 
klanten en sta je via een Chef Werkplaats en Service Coördinator in verbinding met de fabrikant. Samen met je 
collega’s en fabrikant verzorg ji j service, onderhoud en modificaties aan de Krone BIG machines van onze 

klanten. Het verzorgen van demo’s behoort ook tot je taken. 
 

Je hebt daarnaast de volgende verantwoordelijkheden: 

• Het zelfstandig uitvoeren van reparaties op de vestiging of op locatie.  

• Afstemming met de klant met betrekking tot de voortgang van de reparatie. 

• Het zorgdragen voor een sluitende administratie, zodat de Chef Werkplaats voor een correcte facturatie 

kan zorgen.  
• Het delen van kennis binnen de regio, je collega ’s ondersteunen bij complexe technische vraagstukken. 

 

Wat bied jij ons: 

• Je bent in het bezit bent van minimaal een MBO-diploma niveau 3 of 4, in de richting van 

Landbouwtechniek. 
• Je hebt (werk)ervaring binnen de landbouwmechanisatie; dit is een vereiste. 

• Je bent een echte “teamplayer” die graag samenwerkt aan een gezamenlijk doel. 

• Je hebt een klantgerichte en oplossingsgerichte instelling en je beschikt over vlotte en doelgerichte 

communicatie capaciteiten op verschillende niveaus (zowel binnen- als buiten de organisatie). 
• Je bent bereid om diverse cursussen te volgen. 

• Je bent in het bezit van rijbewijs B(E). 

 
Wij bieden jou: 

• Een boeiende en gevarieerde functie in een groeiende en ambitieuze onderneming. 

• Een omgeving die continu in beweging is en inspeelt op jouw persoonlijke ontwikkeling. 

• Een goed salaris, met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. 

• Voor onregelmatig werken ontvang je als vanzelfsprekend een passende toeslag. 

 
Ben jij dé Ervaren Monteur (Krone) die het verschil maakt? 
Klik hier: personeel@abemec.nl  stuur je motivatiebrief en CV naar ons door en wie weet ben ji j binnenkort onze 
nieuwe collega! Voor meer informatie; neem contact op met Bart Harmens (Regio Bedrijfsleider) op 

telefoonnummer 06 – 23 61 60 89. 
 
Ken je iemand die geschikt is of geïnteresseerd zou kunnen zijn, schroom dan niet om deze vacature te delen via 

e-mail of Social Media. 
 
Abemec werft zelf voor deze vacature. Kandidaten van externe bureaus worden niet in behandeling genomen. 
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